บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มำของโครงงำนและควำมส ำคัญของปั ญหำ
ปัจจุบนั การก่ออาชญากรรมหรือการกระทาการที่ผิดกฎหมายในรู ปแบบต่ า งๆ ทางผู้ ร้ า ย
ได้ นารถยนต์ ม าใช้ เ ป็ นพาหนะในการก่ อ อาชญากรรมหรื อ การกระท าการที่ ผิ ด กฎหมายเป็ น
จานวนมาก ซึ่งในทางปฏิบตั ินนั ้ เจ้ าหน้ าที่จะทาการสื บสวนหารถยนต์ ข องผู้ กระท าความผิ ด จาก
กล้ องวงจรปิ ดที่ติดตังตามสถานที
้
่ต่างๆนันเป็
้ นเรื่องยากและใช้ เวลามาก เช่ น เกิ ด เหตุ การณ์ ปล้ น
ร้ านขายของแห่งหนึ่งและผู้ ร้ายได้ ใช้ รถยนต์เป็ นยานพาหนะ ในการก่ อ เหตุ แ ละใช้ ห ลบหนี จาก
ข้ อมูลที่พลเมืองดีแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่นนยั
ั ้ งไม่ชดั เจน พลเมืองดีอ าจจะจ าได้ แ ค่ ยี่ ห้ อ รุ ่ น หรื อ แค่ สี
รถยนต์ของผู้ ร้าย หากให้ เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจสอบภาพจากกล้ องวงจรปิ ดก็ เ ป็ นการยาก และ
เสี ยเวลา ทังนี
้ ้การตรวจสอบแบบอัตโนมัติจ ะช่ ว ยลดระยะเวลาและความยุ่ ง ยากในการค้ น หา
รถยนต์ของผู้ ร้าย
จากปัญหาดังกล่ าวจึงทาให้ เกิดแนวคิดในการท าโครงงานชิ น้ นี ข้ ึ น้ มา เพื่ อ การตรวจหา
ข้ อความภาพถ่ายส่ วนท้ ายของรถยนต์ โดยนาไปใช้ ร่วมกับองค์ประกอบอื่ น เช่ น ป้ายทะเบี ยน รถ
และโลโก้ รถยนต์ในระบบตรวจจับรถยนต์ต้อ งสงสั ย และ ยัง น ามาไปประยุ กต์ เ พื่ อ พัฒ นาเป็ น
ระบบความปลอดภัย อื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ในกำรทำโครงงำน
1.2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจจับข้ อความโมเดลส่ วนท้ า ยรถยนต์แบบอัตโนมัติ
1.2.2 เพื่อนาไปใช้ ร่วมกับระบบตรวจจับรถยนต์ ต้ อ งสงสั ยที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพสมบู ร ณ์
ต่อไปในอนาคต
1.2.3 เพื่อศึกษาการใช้ โปรแกรม MATLAB ในการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการประมวลผล
ภาพดิจิตอล
1.2.4 เพื่อศึกษาและประยุกต์ ใ ช้ ห ลั กการประมวลผลภาพดิ จิ ต อลกับระบบตรวจจับ
รถยนต์ต้องสงสัย
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1.3 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน
1.3.1 ใช้ ตรวจจับข้ อความจากภาพถ่ ายส่ ว นท้ า ยรถยนต์
1.3.2 สามารถแยกข้ อความออกจากภาพถ่า ยส่ วนท้ ายรถยนต์
1.3.3 สามารถระบุชื่อโมเดลข้ อความส่ วนท้ า ยรถยนต์ได้ อ ย่างอัตโนมัติ
1.4 ขัน้ ตอนกำรศึกษำและดำเนินโครงงำน
ขันตอนการด
้
าเนินโครงงานแบ่งเป็ น 11 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.4.1 เสนอหัวข้ อโครงการ
1.4.2 วางแผนขันตอนในการท
้
างานและศึกษาความเป็ น ไปได้
1.4.3 ศึกษาเครื่องมือ (Tools) ที่จะใช้ ในการเขียนโปรแกรม
1.4.4 ศึกษา Component ที่จะใช้ เขียนโปรแกรม MATLAB
1.4.5 ศึกษาเทคนิคในการค้ นคืนภาพ Matching
1.4.6 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
1.4.7 ออกแบบระบบ
1.4.8 จัดทาโปรแกรมและส่ วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
1.4.9 ทดสอบโปรแกรม ปรับปรุ งแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดของโปรแกรม
1.4.10 ติดตังและทดสอบระบบและท
้
าเอกสารประกอบการใช้ งาน
1.4.11 สรุ ปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
1.5 เครื่ องมือ เครื่ องวัด และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1.5.1 Core i5 3.10GHz
1.5.2 หน่วยความจาหลัก 1024 จิกะไบต์
1.5.3 ฮาร์ดดิสก์ขนาด 80 จิกะไบต์
1.5.4 โปรแกรม MATLAB 2011b
1.5.5 โปรแกรม Photoshop CS5
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.6.1 การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิตอลกับระบบตรวจจับรถยนต์ต้องสงสัย
1.6.2 ฝึ กฝนทักษะการเขียนโปรแกรม MATLAB ในงานประมวลผลภาพดิจิตอล
1.6.3 โปรแกรมตรวจหาข้ อมูลจากภาพถ่ ายส่ วนท้ ายรถยนต์เพื่ อใช้ สนับสนุ นในการพัฒนาระบบ
1.7 แผนกำรดำเนินโครงงำน

รู ปที่ 1.1 แผนดาเนินงานทังโครงงาน
้

